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ALTA MODIFICACIÓ ACTUALITZACIÓ 

 
 

 

TIPOLOGIA DE SOCI 
 

SOCI  DE PLE DRET  
SOCI ESPORTIU SENIOR 

    SOCI ESPORTIU JUNIOR 
SOCI FAMILIAR 
SOCI INFANTIL (FILL DE SOCI -18 ANYS) 

 

DADES DEL SOCI 
 

    Nom:  .......................................................................................................................... 
    Cognoms:  ................................................................................................................... 
    Adreça:  ....................................................................................................................... 
    Població:  ..................................................................................................................... 
    Data de naixement: .................................................................................................... 
    Telèfon:  ...................................................................................................................... 
    Email:  ......................................................................................................................... 
    Compte corrent: ......................................................................................................... 
    Nº patí (Només per socis de ple dret): ............................................................... 
    Nom del patí: ............................................................................................................. 
    Gestiona el Club la Llicència Anual Federativa? SI NO 

   TIPUS: LLEURE ESPORTISTA 

    Desitja rebre informació pels canals habituals del Club? SI NO 

   OBSERVACIONS: 

  
Si el soci és menor d’edat aquest document haurà de ser signat pel seu pare, mare o tutor legal . 

Juntament amb aquest document, és necessari adjuntar una fotografia de carnet. 

Jo _________________________(pare, mare o tutor) amb DNI _____________________ 

 
Autoritzo                                                                                                                                                                                

Com a soci accepta i es responsabilitza que per l’ús dels patins propis o del club disposarà almenys de la  llicència federativa 
corresponent en vigència. Tot navegant ho fa sota el seu risc i responsabilitat. Pels propietaris de patins és obligatori l’ús d’una funda 
de color blanc que estigui en bon estat per tenir-lo a la platja i signar els poders per la venda dels patins en cas de no pagar quatre o 
més quotes del club. 

CLUB DE VELA SANT ANTONI, com a responsable del tractament i en compliment amb el Reglament General de Protecció de Dades 
UE-2016/679, del Parlament i del Consell d'Europa,  segons l’article  5.12 les dades seran tractades de manera lícita, lleial i 
transparent en relació amb l’interessat. L’informem que les seves dades personals seran tractades per la gestió administrativa, 
comptable i la prestació del servei ofert, les dades no es comunicaran a tercers, excepte en els casos previstos per llei, podrà exercir 
els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació a CLUB DE VELA SANT ANTONI , Passeig del Mar, 49-
51 - 17230 Palamós  o per correu electrònic a:  cvsantoni@gmail.com. 

 Si autoritzo el tractament de les meves dades recollides en aquest formulari. 
 

Data i Signatura: 

 

mailto:cvsantoni@gmail.com

